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MAGYAR (Eredeti utasítások)

RÉSZLETES LEÍRÁS
Típus:
Meghúzási teljesítmény

TD110D
Gépcsavar

4 mm - 8 mm

Szabvány fejescsavar

5 mm - 12 mm

Nagy szakítószilárdságú
fejescsavar

5 mm - 10 mm

Üresjárati fordulatszám

0 - 2 600 min-1

Ütésszám percenként

0 - 3 500 min-1

Teljes hossz

153 mm

Névleges feszültség

•
•
•

10,8 V, egyenáram

Akkumulátor

BL1015, BL1020B

BL1040B

Tiszta tömeg

1,0 kg

1,2 kg

Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül
megváltozhatnak.
A műszaki adatok és az akkumulátor országonként változhatnak.
Súly az akkumulátorral, a 01/2003 EPTA eljárás szerint meghatározva

Rendeltetés
A szerszám csavarbehajtásra használható, fába,
fémekbe és műanyagokba.

Zaj
A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745 szerint
meghatározva:
Hangnyomásszint (LpA): 94 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA): 105 dB (A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)
FIGYELMEZTETÉS: Viseljen fülvédőt!

Vibráció
A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg)
az EN60745 szerint meghatározva:
Üzemmód: kötőelemek ütve behajtása a szerszám
maximális kapacitásával
Rezgéskibocsátás (ah): 8,0 m/s2
Bizonytalanság (K): 1,5m/s2
MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és
segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való
kitettség mértéke.

FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott
értéktől a használat módjától függően.
FIGYELMEZTETÉS: Határozza meg a kezelő
védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek
az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás
becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a
munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának
és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma
mellett).

EK Megfelelőségi nyilatkozat
Csak európai országokra vonatkozóan
A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek):
Gép megnevezése: Akkumulátoros ütvecsavarbehajtó
Típus sz./Típus: TD110D
Megfelel a következő Európai irányelveknek:
2006/42/EC
Gyártása a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:
EN60745
A műszaki leírás a 2006/42/EC előírásainak megfelelően elérhető innen:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
24.2.2015

Yasushi Fukaya
Igazgató
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium
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A szerszámgépekre vonatkozó
általános biztonsági
figyelmeztetések
FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja
be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülés következhet be.

4.
5.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.
A figyelmeztetésekben szereplő "szerszámgép" kifejezés az Ön hálózatról (vezetékes) vagy akkumulátorról (vezeték nélküli) működtetett szerszámgépére
vonatkozik.

Az akkumulátoros
ütvecsavarbehajtóval kapcsolatos
biztonsági figyelmeztetések
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Tartsa az elektromos szerszámot a szigetelt markolófelületeinél fogva amikor olyan
műveletet végez, amelyben fennáll a veszélye,
hogy a rögzítő rejtett vezetékekbe ütközhet. A
rögzítők áram alatt lévő vezetékekkel való érintkezésekor a szerszám fém alkatrészei is áram alá
kerülnek, és megrázhatják a kezelőt.
Mindig stabil helyzetben dolgozzon.
A szerszám magasban történő használatkor
győződjön meg arról, hogy nem tartózkodik-e
valaki odalent.
Biztosan tartsa a szerszámot.
Viseljen fülvédőt.
Ne érintse meg a fúróhegyet vagy a munkadarabot közvetlenül a művelet befejezése után.
Azok rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrét.
Ne nyúljon a forgó részekhez.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT.

FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem és
megszokás váltsa fel a termék biztonsági előírásainak szigorú betartását.
A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

Fontos biztonsági utasítások az
akkumulátorra vonatkozóan
1.

2.
3.

Az akkumulátor használata előtt tanulmányozza át az akkumulátortöltőn (1), az akkumulátoron (2) és az akkumulátorral működtetett
terméken (3) olvasható összes utasítást és
figyelmeztető jelzést.
Ne szerelje szét az akkumulátort.
Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal
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6.
7.

8.
9.
10.

hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés,
esetleges égések és akár robbanás veszélyével is járhat.
Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt
tiszta vízzel és azonnal kérjen orvosi segítséget. Ez a látásának elvesztését okozhatja.
Ne zárja rövidre az akkumulátort:
(1) Ne érjen az érintkezőkhöz elektromosan
vezető anyagokkal.
(2) Ne tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal, mint pl. szegekkel, érmékkel,
stb. egy helyen.
(3) Ne tegye ki az akkumulátort víznek vagy
esőnek.
Az akkumulátor rövidzárlata nagy áramerősséget, túlmelegedést, égéseket, sőt akár meghibásodást is okozhat.
Ne tárolja a szerszámot vagy az akkumulátort
olyan helyen, ahol a hőmérséklet elérheti vagy
meghaladhatja az 50 °C-ot (122 °F).
Ne égesse el az akkumulátort még akkor
sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen
elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben
felrobbanhat.
Vigyázzon, nehogy leejtse vagy megüsse az
akkumulátort.
Ne használjon sérült akkumulátort.
Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a
helyi előírásokat.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ
UTASÍTÁSOKAT.
Tippek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez
1.

2.
3.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt teljesen
lemerülne. Állítsa le a gépet, és töltse fel az
akkumulátort, ha a gép erejének csökkenését
észleli.
Soha ne töltse újra a teljesen feltöltött akkumulátort. A túltöltés csökkenti az akkumulátor
élettartamát.
Töltse az akkumulátort szobahőmérsékleten,
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) között. Töltés előtt
hagyja lehűlni a fölforrósodott akkumulátort.

A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
eltávolításra került mielőtt beállít vagy ellenőriz
valamilyen funkciót a szerszámon.

Az akkumulátor behelyezése és
eltávolítása
VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt,
mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
VIGYÁZAT: Az akkumulátor behelyezésekor
vagy eltávolításakor erősen fogja meg a szerszámot és az akkumulátort. Ha nem fogja erősen a
szerszámot és az akkumulátort, azok kicsúszhatnak a
kezei közül, ami a szerszám és az akkumulátor károsodásához, de akár személyi sérüléshez is vezethet.
►Ábra1: 1. Piros jel

2. Gomb

Nyomja meg az ellenőrzőgombot, hogy az akkumulátortöltöttség-jelző megmutassa a hátralévő akkumulátor-kapacitást. Ekkor a töltöttségiszint-jelző lámpák
néhány másodpercre kigyulladnak.
Jelzőlámpák

Világító lámpa

Töltöttségi szint

KI
75%-tól 100%-ig
50%-tól 75%-ig

3. Akkumulátor

Az akkumulátoregység kivételéhez nyomja be az akkumulátoregység elején található gombot, és húzza le a
gépről.
Az akkumulátor beszereléséhez illessze az akkumulátor nyelvét a burkolaton található vájatba és csúsztassa
a helyére. Egészen addig tolja be, amíg az akkumulátor
egy kis kattanással a helyére nem ugrik. Ha látható a
piros jel a gomb felső oldalán, akkor a gomb nem kattant be teljesen.
VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akkumulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem
történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szerszámból, és Önnek vagy a környezetében másnak
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behelyezéskor. Ha az akkumulátor nem csúszik be kön�nyedén, akkor nem megfelelően lett behelyezve.

Akkumulátorvédő rendszer
A szerszám akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan lekapcsolja a
motor áramellátását, így megnöveli az akkumulátor
élettartamát.
A szerszám használat közben automatikusan leáll, ha
a szerszám és/vagy az akkumulátor a következő helyzetbe kerül:
Túlterhelt:
A szerszámot úgy működteti, hogy áramfelvétele rendellenesen magas.
Ilyenkor engedje fel a szerszám kapcsológombját,
és állítsa le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést
okozta. Ezután húzza meg ismét a kapcsológombot, és
indítsa újra a szerszámot.
Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlmelegedett. Ilyenkor hagyja kihűlni az akkumulátort, mielőtt
ismét meghúzná a kapcsológombot.
Az akkumulátor feszültsége alacsony:
Az akkumulátor fennmaradó kapacitása túl alacsony,
a szerszámot nem tudja működtetni. A kapcsológomb
újbóli meghúzásakor a motor elindul, de hamarosan le
is áll. Ilyenkor vegye le és töltse fel az akkumulátort.

25%-tól 50%-ig
0%-tól 25%-ig

MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a környezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi
szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől.

A kapcsoló használata
►Ábra3: 1. Kapcsológomb
VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a
szerszámba, mindig ellenőrizze, hogy a kapcsológomb hibátlanul működik és felengedéskor „OFF”
állásba áll-e.
A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg
a kapcsológombot. Ha erősebben nyomja a kapcsolót,
a szerszám fordulatszáma növekszik. A megállításához
engedje el a kapcsolót.

Az elülső lámpa bekapcsolása
►Ábra4: 1. Lámpa
VIGYÁZAT: Ne tekintsen a fénybe vagy ne
nézze egyenesen a fényforrást.
Húzza meg a kapcsológombot a lámpa bekapcsolásához. A lámpa addig világít, amíg a kapcsológomb meg
van húzva. A lámpa a kapcsológomb elengedése után
10 másodperccel alszik ki.
MEGJEGYZÉS: Száraz ruhadarabbal törölje le a
szennyeződést a lámpa lencséjéről. Ügyeljen arra
hogy ne karcolja meg a lámpa lencséjét, ez csökkentheti a megvilágítás erősségét.

Forgásirányváltó kapcsolókar
működése
►Ábra5: 1. Forgásirányváltó kapcsolókar

Az akkumulátor töltöttségének
jelzése
Csak olyan akkumulátorokhoz, amelyeknek a típusjelzésében „B” az utolsó betű
►Ábra2: 1. Jelzőlámpák
2. Check (ellenőrzés)
gomb
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VIGYÁZAT: Használat előtt mindig ellenőrizze a
beállított forgásirányt.
VIGYÁZAT: A forgásirányváltó kapcsolókart
csak azután használja, hogy a szerszám teljesen
megállt. A forgásirány megváltoztatása a szerszám
leállása előtt a gép károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT: Amikor nem működteti a szerszámot, a forgásirányváltó kapcsolókart mindig
állítsa a semleges állásba.
Ez a szerszám forgásirányváltó kapcsolókarral van
felszerelve a forgásirány megváltoztatásához. Váltsa
át a forgásirányváltó kapcsolókart az A oldalról az óramutató járásával megegyező vagy a B oldalról az azzal
ellentétes irányú forgáshoz.
Amikor az irányváltó kapcsolókar semleges pozícióban
van, akkor a kapcsológombot nem lehet behúzni.

ütközésig. A betétdarabot a hegyével befelé kell
behelyezni. Ezután engedje vissza a rögzítőhüvelyt a behajtócsúcs rögzítéséhez.
►Ábra8: 1. Behajtócsúcs
2. Betétdarab 3. Hüvely
A behajtócsúcs kivételéhez húzza meg a rögzítőhüvelyt
a nyíl irányába, majd húzza ki a behajtócsúcsot.
MEGJEGYZÉS: Ha a behajtócsúcs nincs elég
mélyen a tokmányban, akkor a rögzítőhüvely nem áll
vissza az eredeti helyzetébe és a behajtócsúcs nem
lesz rögzítve. Ebben az esetben próbálja újra behelyezni a behajtócsúcsot a fent leírt eljárás szerint.
MEGJEGYZÉS: A behajtócsúcs behelyezése
után ellenőrizze, hogy szilárdan rögzítve van-e.
Amennyiben kijön, ne használja.

Akasztó felszerelése
►Ábra9: 1. Horony		 2. Akasztó		 3. Csavar

ÖSSZESZERELÉS
VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátort
levette, mielőtt bármilyen műveletet végez a
szerszámon.

A behajtócsúcs vagy
dugókulcsbetét behelyezése és
kivétele
Opcionális kiegészítők
►Ábra6
Csak olyan behajtócsúcsot és dugókulcsbetétet használjon, amelyek az ábrán jelzett beilleszthető résszel
rendelkeznek. Más behajtócsúcs vagy dugókulcsbetét
nem használható.
Rövid behajtócsúcs-furattal rendelkező
szerszámhoz
A = 12mm
B = 9mm

Az akasztó a szerszám ideiglenes felakasztására használható. A szerszám mindkét oldalára felszerelhető.
Az akasztó felszereléséhez helyezze azt a szerszám
burkolatán található horonyba valamelyik oldalon, majd
rögzítse egy csavarral. A leszereléshez csavarja ki a
csavart és vegye le az akasztót.

MŰKÖDTETÉS
►Ábra10
A helyes meghúzási nyomaték változhat a csavar/
fejescsavar típusától vagy méretétől, a munkadarab
anyagától, stb. függően. A meghúzási nyomaték és a
meghúzási idő közötti összefüggés az ábrákon látható.
Szabványos csavar helyes meghúzási nyomatéka
N•m
(kgf•cm)
100
(1020)

Csak ilyen típusú behajtócsúcsokat használjon. Kövesse
az 1. eljárást. (Megjegyzés) A
betétdarab nem szükséges.

80
(816)

Mély behajtócsúcs-furattal rendelkező szerszámhoz
A = 17mm
B = 14mm

Az ilyen típusú behajtócsúcsok behelyezéséhez
kövesse az 1. eljárást.

A = 12mm
B = 9mm

Az ilyen típusú behajtócsúcsok behelyezéséhez
kövesse az 2. eljárást.
(Megjegyzés) A behajtócsúcs
behelyezéséhez betétdarab
szükséges.

A behajtócsúcs behelyezéséhez húzza meg a
rögzítőhüvelyt a nyíl irányába, majd csúsztassa a
behajtócsúcsot a tokmányba ütközésig.
Ezután a behajtócsúcs rögzítéséhez engedje
vissza a rögzítőhüvelyt.
►Ábra7: 1. Behajtócsúcs
2. Hüvely

2

60
(612)

A behajtócsúcs behelyezéséhez húzza meg a
rögzítőhüvelyt a nyíl irányába, majd csúsztassa
a betétdarabot és a behajtócsúcsot a tokmányba
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Nagy szakítószilárdságú csavar helyes meghúzási
nyomatéka
N•m
(kgf•cm)

5.

100
(1020)
M10

80
(816)

2

M8

40
(408)

M8

20
(204)

1

2

1
1. Meghúzási idő (másodperc)
nyomaték

Az oldaltáska használata
Opcionális kiegészítők

M10

60
(612)

0

4.

együttható, a csavar osztálya és a csavar
hosszúsága függvényében.
Az, ahogy a szerszámot fogja, vagy akár a
becsavarás helye is az anyagban befolyásolja a
nyomatékot.
A szerszám alacsony fordulatszámon való működtetése lecsökkenti a meghúzási nyomatékot.

2. Meghúzási

Tartsa szilárdan a szerszámot és illessze a behajtócsúcs hegyét a csavar fejébe. Nyomja annyira
előre a szerszámot, hogy a betét ne csússzon ki a
csavarból, és kapcsolja be a szerszámot a művelet
megkezdéséhez.
MEGJEGYZÉS: Használjon a becsavarni kívánt csavar/fejescsavar fejéhez megfelelő behajtócsúcsot.

VIGYÁZAT: Ha oldaltáskát használ, vegye ki a
behajtócsúcsot vagy fúróhegyet a szerszámból.
VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az oldaltáskába,
kapcsolja ki a szerszámot és várja meg, amíg az
teljesen megáll.
Az oldaltáska bezárásakor ügyeljen rá, hogy az
szorosan tartsa a szerszámot.
1.
Vezessen át egy derékszíjat az oldaltáska
tartófülén.
►Ábra11: 1. Oldaltáska tartófüle
2. Derékszíj
2.
Helyezze a szerszámot az oldaltáskába és rögzítse az oldaltáska gombjával.
►Ábra12
►Ábra13
Az oldaltáska elülső részén két behajtócsúcsot tarthat.

KARBANTARTÁS

MEGJEGYZÉS: M8 vagy kisebb méretű csavar
meghúzásakor a megfelelő ütési erőt válassza ki, és
óvatosan nyomja meg a kapcsológombot, nehogy az
erőtől a csavar károsodjon.

VIGYÁZAT: Minden esetben ellenőrizze, hogy
a szerszám ki van kapcsolva és az akkumulátor
eltávolításra került mielőtt átvizsgálja a szerszámot vagy annak karbantartását végzi.

MEGJEGYZÉS: Tartsa a szerszámot egyenesen a
csavarra irányítva.

MEGJEGYZÉS: Soha ne használjon gázolajt,
benzint, hígítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat.
Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést
okozhatnak.

MEGJEGYZÉS: Ha az ütési erő túl erős vagy a csavart az ábrákon láthatóaknál hosszabb ideig húzza,
a csavar vagy a behajtócsúcs hegye túlterhelődhet,
elkophat, károsodhat, stb. A munka megkezdése előtt
mindig végezzen próbát a csavarnak leginkább megfelelő meghúzási idő meghatározására.
A meghúzási nyomatékot számos tényező befolyásolja,
a következőket is beleértve: A meghúzás után mindig
ellenőrizze a nyomatékot egy nyomatékkulccsal.
1.
Amikor az akkumulátor majdnem teljesen lemerült, a feszültség leesik és a meghúzási nyomaték
lecsökken.
2.
Behajtócsúcs vagy dugókulcsbetét
Ha nem a megfelelő méretű behajtócsúcsot használja, akkor lecsökken a meghúzási nyomaték.
3.
Csavar
•
Még abban az esetben is, ha a nyomatéki
együttható és a csavar osztálya egyezik, a
megfelelő meghúzási nyomaték változni fog
a csavar átmérőjének függvényében.
•
Még abban az esetben is, ha a csavarok
átmérője ugyanaz, a megfelelő meghúzási nyomaték változni fog a nyomatéki

A termék BIZTONSÁGÁNAK és
MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a
javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat
a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában
kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket
használva.

OPCIONÁLIS
KIEGÉSZÍTŐK
VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat
javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita
szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A
kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen
használja.
Ha bármilyen segítségre vagy további információkra
van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban,
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keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.
•
Behajtócsúcsok
•
Dugókulcsbetétek
•
Betétdarab
•
Oldaltáska
•
Akasztó
•
Műanyag hordtáska
•
Eredeti Makita akkumulátor és töltő
MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő
megtalálható az eszköz csomagolásában standard
kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.
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